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 الجزائر 13 مارس 2023

املوضوع: الجمعية العامة االنتخابية للكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل 
ياملواطنين

ّ
.السيد رحمون زرقون رئيسا جديدا ، تزك  

 

، 2023مارس  13املواطنين، اليوم عقدت الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل 

جمعيتها العامة االنتخابية. تضمنت أشغال الجمعية العامة إعادة تجديد الهيئات 

املسيرة للكنفيدرالية من طرف أعضائها املشاركين، حيث تم تزكية املترشح، رحمون 

زرقون، رئيس مكتب منظمتنا بوالية ورقلة وعضو مجلس اإلدارة، باإلجماع رئيسا 

ا للكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، وكذا تشكيلة أعضاء مجلس جديد

اإلدارة، وهي العملية التي تمت ضمن االحترام التام لبنود القانون الداخلي والقانون 

 العضوي املتعلق بالجمعيات.

 كّرست الجمعية العامة االنتخابية للكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين،

رسميا نهاية عهدة السيد: محمد سامي عاقلي، التي عرفت مشاركة قياسية 

 للمنخرطين عبر كامل ربوع الوطن.

 

في جّو من األخوة والروح الجماعية والثقة، نّوهت الجمعية العامة للكنفيدرالية 

الجزائرية ألرباب العمل املواطنين بالعمل الكبير الذي أنجزه، الرئيس املنتهية عهدته، 

لسيد محمد سامي عاقلي، وبخصاله العالية، سيما احترام اخالقيات العمل ا

والتسيير طوال أربع سنوات، والتي كرّسها بكل مسؤولية شفافية، في بناء منظمة 

تتميز بالعمل الجدي واملصداقية، ضمن مقاربة عقالنية وواقعية، حيث وضعت 

 فيها املصلحة الجماعية والوطنية أوال وقبل كل ش يء.
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ين، رباب العمل املواطنأل وبدوره، إلتزم الرئيس املنتخب للكنفيدرالية الجزائرية 

السيد رحمون زرقون، بمواصلة تقوية وترقية عمل منظمتنا لتقى دائما رائدة كقوة 

اقتراح وفاعل مؤثر في النقاش االقتصادي الوطني، ولكن دائما في إطار خدمة 

شروع الطموح لإلنعاش االقتصادي، لكونه االقتصاد الوطني ومن أجل إنجاح امل

 مقتنع بأنه يشكل فعال مخطط الفرصة األخيرة.

وفّية ملبادئها ومهمتها، ستواصل منظمتنا املرافعة حول كل القضايا ذات الصلة 

بالسيادة االقتصادية، تنويع االقتصاد الوطني والتصدير. ستقدم الكنفيدرالية 

مقترحات قوّية وواقعية حول كل القضايا التي  الجزائرية ألرباب العمل املواطنين

تهم وترهن مستقبل االقتصاد الوطني ضمن مقاربة ميزتها الشفافية، وتكون بّناءة 

وفي إطار الحوار والتشاور وباألخص تكون متفتحة على جميع الفاعليين والشركاء 

وّحدة م االقتصاديين. ويبقى الهدف األسمى في مقاربتنا، هو بناء نظرة اقتصادية

 مركزة نحو األهداف التالية: 

  تشجيع االستثمار املنتج للثروة، دعم ومرافقة الحركية املقاوالتية من خالل

االستغالل األقص ى للثروات والقدرات التي تتوفر عليها مختلف مناطق 

 الوطن.

  تحرير املؤسسة االقتصادية من العراقيل البيروقراطية ومواصلة تحسين

 لدعم املنتوج الوطني،الجهود املوجهة 

 .منح مكانة أكبر للقطاع الخاص 

   ترقية الصادرات عبر اتخاذ إجراءات شجاعة والتي من شانها أن تسمح

باكتساح األسواق الخارجية، وتمثل السوق االفريقية في هذا الصدد أكبر 

    الفرص. وأحسن

 


